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ศึกษาผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินต่อสีและการเจริญเติบโตของปลาหมอสีครอสบรีด ด้าเนินการ
ทดลองที่ตลาดกลางซื้อขายปลาสวยงามและพรรณไม้น้้า จ.ปทุมธานี ในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2558 การศึกษา
แบ่งเป็น 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อสีผิวและการเจริญเติบโตของปลา
หมอสีครอสบรีด มี 4 ชุดการทดลอง คือ ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม), 2, 3 และ 4 ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 
0, 10, 20 และ 30 กรัม/อาหาร 100 กรัม ตามล้าดับ การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของแอสตาแซนทินต่อสีและการ
เจริญเติบโตของปลาหมอสีครอสบรีด มี 4 ชุดการทดลอง คือ ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม), 2, 3 และ 4 ผสม
แอสตาแซนทิน 0, 50, 100 และ 150 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ตามล้าดับ เลี้ยงปลาเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
หลังจากนั้นทั้ง 2 การทดลองให้ปลาในทุกชุดการทดลองกินอาหารชุดควบคุมเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ผลจากการศึกษา
พบว่า การทดลองที่ 1 เมื่อครบ 8 สัปดาห์ พบว่า สีผิวของปลาที่ได้รับอาหารที่สาหร่ายสไปรูลิน่าให้ค่าความเข้ม
สีแดงและเหลืองมากกว่าชุดควบคุม (p<0.05) แต่ปลาที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าให้ค่าความเข้มสีแดง
และเหลืองไม่แตกต่างกัน (p>0.05) และปลาที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 10 กรัม/อาหาร 100 กรัม ให้
ค่าการเจริญเติบโตมากกว่าชุดการทดลองอื่น ๆ (p<0.05) และเมื่อปลาหยุดกินอาหารที่มีสาหร่ายสไปรูลิน่าชุดการ
ทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีค่าความเข้มสีแดงและเหลืองลดลง แต่มีค่ามากกว่าชุดควบคุม (p<0.05) ผลการทดลองที่ 
2 เมื่อครบ 8 สัปดาห์ พบว่า สีผิวของปลาที่ได้รับอาหารที่ผสมแอสตาแซนทนิในชุดการทดลองที่ 4 ให้ค่าความเข้ม
สีแดงมากกว่าชุดการทดลองที่ 1 และ 2 (p<0.05) แต่ชุดการทดลองที่ 4 และ 3 มีค่าไม่แตกต่างกัน (p>0.05) และ
ปลาในทุกชุดการทดลองที่ผสมแอสตาแซนทิน มีค่าการเจริญเติบโตมากกว่าชุดควบคุม (p<0.05) และเมื่อปลาหยุด
กินอาหารที่ผสมแอสตาแซนทิน พบว่า ทุกชุดการทดลองค่าความเข้มสีแดงลดลง แต่ชุดการทดลองที่ 3 และ 4 ให้ค่า
ความเข้มสีแดงมากกว่าชุดการทดลองอื่น ๆ (p<0.05) และชุดการทดลองที่ 3 และ 4 มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) การศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า การใช้สาหร่ายสไปรูลิน่า 10 กรัม/อาหาร 100 กรัม และการใช้แอสตาแซนทิน
ระดับ 100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เป็นระดับที่เหมาะสมในการปรับปรุงสีและการเจริญเติบโตของปลาหมอ
สคีรอสบรีด
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Abstract

The Effect of Spirulina platensis and Astaxanthin
on Color and Growth of Crossbreed Cichlid (Cichlasoma sp.)

Arunee Rodloy 1* Narathapat Invichien1 Krissana Tebsun1 Orapint Jintasataporn3 and Reena Phosa2

1Inland Aquaculture Research and Development Division, Department of Fisheries
2Nakhon Phanom Fisheries Provincial Office

3Faculty of Fisheries, Kasetsart University

Study on the effect of Spirulina platensis and astaxanthin on color and growth of 
crossbreed cichlid. Experiments were conducted at Ornamental Fish and Aquatic Plants 
wholesale market in Pathum Thani province from May to July 2015.  This study was divided 
into 2 experiments.  The first experiment studied the effect of S. platensis on skin color and 
growth of crossbreed cichlid fed on different proportion of S. platensis.  Treatment 1, 2, 3 and 
4, fish were fed with S. platensis 0, 10, 20 and 30 g/100 g feed, respectively.  The second 
experiment studied the effect of astaxanthin on color and growth of crossbreed cichlid fed on 
different proportion of astaxanthin.  Treatment 1, 2, 3 and 4 fish were fed with astaxanthin
0, 50, 100 and 150 mg/1 Kg feed, respectively. Fish were fed on the designed experimental feed 
for 8 weeks and fed with control diet (treatment 1) for 4 weeks afterwards.  The result at 8 
weeks of the first experiment showed that the red and yellow intensity on skin of fish in 
treatment 2, 3 and 4 were significantly higher than fish in treatment 1 (p<0.05) and the 
treatment 2, 3 and 4 were not statistically different (p>0.05).  The growth of fish in treatment 
2 was significantly higher than other treatments (p<0.05).  After 4 weeks of control diet feeding, 
the red and yellow intensity on skin of fish in treatment 2, 3 and 4 were reduced but they were 
still higher than treatment 1 (p<0.05).  The second experiment at 8 weeks showed that the red 
intensity on skin of fish in treatment 4 was significantly higher than treatment 1 and 2 (p<0.05) 
but not statistically different (p>0.05) with treatment 3. The growth parameters of fish in 
treatment 2, 3 and 4 were higher than treatment 1 (p<0.05).  After 4 weeks of control diet 
feeding, the red intensity on skin of fish in treatment 2, 3 and 4 were reduced but the 
treatment 3 and 4 were still significantly higher than treatment 1 and 2 (p<0.05) but treatment 
3 and 4 were not statistically different (p>0.05).  In conclusion, feeding the crossbreed cichlid 
with the 10% of S. platensis and feeding with astaxanthin 100 mg/1 Kg feed is suitable to 
improve the skin color of crossbreed cichlid.

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562
Volume 2 Number 4 October - December 2019

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส ์13

Keywords : crossbreed cichlid, Spirulina platensis, astaxanthin, color, growth performance 
*Corresponding author : Department of fisheries, kasetklang, Chatuchak, Bangkok 10900          
E – mail : arunee_fish33@hotmail.com         



ปลาหมอสีครอสบรีดจัดอยู่ในตระกูล Cichlids 
เป็นปลาสวยงามน้้าจืดที่มีสีสันและรูปทรงที่สวยงาม
สะดุดตา เลี้ยงง่าย มีความอดทน จึงได้รับความนิยม     
ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ประเทศไทยได้มี
การพัฒนาในด้านการเพาะเลี้ยงปลาหมอสีครอสบรีด
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
โดยคุณลักษณะที่ปรากฏออกมา เช่น สีสันที่สวยสด
งดงาม หรือปลามีความแข็งแรง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้
ปลาเป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถเพิ่มมูลค่า
ทางการตลาดของปลาได้ ซึ่งปัจจัยที่มีส่วนส้าคัญในการ
เพิ่มสีสันของปลา คือ อาหารที่ให้ปลากิน เนื่องจากปลา
ไม่สามารถผลิตแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นแหล่งของสารสีได้ 
จึงต้องได้รับจากอาหารเพื่อน้าไปสะสมในส่วนต่าง ๆ  
ของร่างกาย 

สาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina platensis) เป็น
สาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน นับเป็นแหล่งอาหารจาก
ธรรมชาติที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีโปรตีนปริมาณสูง
ถึง 70% ของน้้าหนักแห้ง (เทพพิทักษ์ และคณะ , 
2555) และเป็นแหล่ งแคโรทีนอยด์ที่ ส้ าคัญ จาก
การศึกษาของ Promya et al. (2008) พบว่าสาหร่าย
สไปรูลิน่ามีรงควัตถุหลายชนิด เช่น แคโรทีนอยด์ ซึ่งให้
สารสีเหลือง ส้ม แดง และไฟโคไซยานินที่ให้สารสี
แดงและน้้าเงิน Choubert (1979) รายงานว่าสาหร่าย
สไปรูลิน่าเป็นแหล่งของรงควัตถุที่ดีในการใช้เร่งสีปลา 
โดยปลาที่กินอาหารที่มีส่วนผสมของสาหร่ายสไปรูลิน่า
ท้าให้สี อัตราการรอดตายและอัตราการเจริญเติบโตดี 
(อมรรัตน์ และบุษกร 2543) ที่ผ่านมามีการศึกษา วิจัย
ในการน้าสาหร่ายสไปรูลิน่าเพื่อพัฒนาคุณภาพของสัตว์
น้้ากันอย่างกว้างขวาง เช่น การศึกษาการใช้สาหร่าย
สไปรูลิน่าใน African Sharptooth Catfish พบว่าปลา 
African Sharptooth Catfish ที่ได้รับอาหารที่ผสม
สาหร่ายสไปรูลิน่า 5 เปอร์เซ็นต์ในอาหาร มีค่าการ
เจริญเติบโตดีกว่าปลาที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่าย
สไปรูลิน่า  3 เปอร์ เซ็นต์ ในอาหาร (Promya and
Chitmanat, 2011) ธัชศึก และคณะ (2554) ศึกษาการ
เสริม สาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหารปลาทองปริมาณ 0,
6, และ 12 กรัม/อาหาร 100 กรัม เลี้ยงเป็นระยะเวลา

60 วัน พบว่า การใช้สไปรูลิน่าในปริมาณ 6 และ 12 
กรัม/อาหาร 100 กรัม สีผิวของปลาทองมีความเข้ม
มากกว่าปลาทองที่ได้รับอาหารไม่เสริมสาหร่าย
สไปรูลิน่า แต่การเจริญเติบโตในทุกชุดการทดลอง
ไม่แตกต่า งกัน แอสตาแซนทิน เป็นรงควัตถุใน
กลุ่มแซนโทฟิล ท้าให้เกิดสีแดงหรือส้มในกล้ามเนื้อปลา
( Steven,1948) ป ัจ จ ุบ ัน ม ีก า ร ผ ล ิต แ อ ส ต า
แซนทิน ให้อยู่ ในรูปสารบริสุทธิ์  มีชื่ อการค้าว่ า
คลอ โ รฟิลล์ พิง ค์ มีค ว าม เข้มข้น ตั ้ง แต่ 8 - 10
เปอร์เซ็นต์ นิยมน้ามาใช้ในการเร่งสีปลา เพื่อปรับปรุง
คุณภาพสีของปลาให้มีสีสันสวยงาม ได้มีรายงาน
การศึกษาที่ เ กี่ ย วข้อง ในการใช้ แอสตาแซน ทิน
เพื่อปรับปรุงคุณภาพสัตว์น้้า เช่น จากการศึกษาของ 
ทวี และคณะ (2550) รายงานว่าแอสตาแซนทินที่ระดับ 
100 และ 150 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ท้าให้ปลา
หมอทะเลมีค่าสีเหลืองเฉลี่ยบริเวณครีบ ล้าตัวและจุด
บนล้าตัวมากกว่าปลาที่ได้รับอาหารมีระดับแอสตา
แซนทินในอาหาร 0 และ 50 มิลลิกรัม/อาหาร 1
กิโลกรัม และการเจริญเติบโตในทุกชุดการทดลองไม่
แตกต่างกัน นอกจากนี้ Řehulka (2000) รายงานว่า 
ปลาเรนโบว์เทราต์ที่ได้รับอาหารที่ผสมแอสตาแซนทิน 
49.8 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เป็นเวลา 84 วัน 
พบว่าอัตราการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ
ปลาที่ได้รับอาหารไม่ผสมแอสตาแซนทิน จะเห็นได้ว่าสัตว์น้้า
ต่างชนิดกันมีค่าความเหมาะสมในระดับการใช้แอสตาแซนทิน
ที่ต่างกัน อมรรัตน์ และบุษกร (2543) รายงานว่าการ
เลือกใช้แคโรทีนอยด์ในอาหารเพื่อเร่งสีปลานั้น ต้อง
พิจารณาถึงอายุ  ชนิดของสัตว์น้้ า  อุณหภูมิและ
สภาพแวดล้อม รวมถึงปริมาณไขมันในอาหาร

จากข้อมูลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา เห็นได้ว่า
ปลาต่างชนิดให้ผลการใช้สาหร่ายสไปรูลิ น่าและ
แอสตาแซนทินในระดับที่ เหมาะสมแตกต่างกัน 
แต่ผลการศึกษาและปริมาณการใช้ที่เหมาะสมในปลา
หมอสีครอสบรีดยังขาดข้อมูลการศึกษาวิจัย ดังนั้น จึง
ควรมีการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ได้ปลา
หมอสีครอสบรีดที่มีสีสันสวยงาม มีคุณภาพ สามารถ
เพิ่มมูลค่าและเป็นที่ต้องการของตลาดต่อไป
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วัตถุประสงค์

เพื่อทราบผลของการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินต่อความเข้มสี การเจริญเติบโตและอัตรา
การรอดตายของปลาหมอสีครอสบรีด

วิธีด ำเนินกำร

1. กำรวำงแผนกำรศึกษำ
1.1 การวางแผนทดลอง

ทั้ง 2 การทดลองมีการวางแผนการทดลอง
แบบสุ่มตลอด Completely Randomized Design 
(CRD) ดังนี้

กำรทดลองที่  1 ศึ กษาผลของสาหร่ าย
ส ไ ป ร ูล ิน ่า ใ น อ า ห า ร ต ่อ ค ว า ม เ ข ้ม ข อ ง ส ี  ก า ร
เจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอ
สีครอสบรีด

การทดลองมี 4 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้้า มี
ระดับสาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหาร ดังนี้ 

ชุดการทดลองที่ 1 อาหารที่ไม่ผสมสาหร่าย
สไปรูลิน่า (ชุดควบคุม)

ชุดการทดลองที่ 2 อาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 
100 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม (SP 10%)

ชุดการทดลองที่ 3 อาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 
200 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม (SP 20%)

ชุดการทดลองที่ 4 อาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 
300 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม (SP 30%)

กำรทดลองที่ 2 ศึกษาผลของแอสตาแซนทิน
ในอาหารต่อความเข้มสี การเจริญเติบโตและอัตราการ
รอดตายของปลาหมอสีครอสบรีด

การทดลองมี 4 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้้า มี
ระดับแอสตาแซนทินในอาหาร ดังนี้ 

ช ุด ก า ร ท ด ล อ ง ที ่  1 อ า ห า ร ที ่ ไ ม ่ผ ส ม
แอสตาแซนทิน (ชุดควบคุม )

ชุดการทดลองที่ 2 อาหารที่ผสมแอสตาแซนทิน 50 
มิลลิกรัม / อาหาร 1 กิโลกรัม (AS 0.05%)

ชุดการทดลองที่  3 อาหารที่ผสมแอสตา
แซนทิน  100 มิลลิกรัม /อาหาร 1 กิโลกรัม (AS 0.10%)

ชุดการทดลองที่  4 อาหารที่ผสมแอสตา
แซนทิน  150 มิลลิกรัม / อาหาร 1 กิโลกรัม (AS0.15%)    

หมำยเหตุ ทั้ง 2 ชุดการทดลองมีการใช้ชุด
ควบคุมชุดเดียวกันและมีการเลี้ยงให้อยู่ในพื้นที่บริเวณ
เดียวกันและได้รับปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมที่เหมือนกัน 
ดังนั้น รวมทั้ง 2 การทดลองมี 7 ชุดการทดลอง

2. วิธีกำรทดลอง
2.1 การเตรียมปลาทดลอง

ซื้อปลาหมอสีครอสบรีด Cichlasoma sp.
จากฟาร์มเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการ
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสวยงาม ที่เพาะเลี้ยงจากพ่อแม่
เดียวกันและรุ่นเดียวกัน น้้าหนักเริ่มต้นประมาณ 2 กรัม 
เป็นปลาที่สามารถกินอาหารเม็ดได้ และเป็นปลาที่ไม่
ผ่านการเร่งสี โดยฝึกให้กินอาหารทดลองสูตรควบคุม 
เลี้ยงเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อให้ปลาคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมภายในตู้ หลังจากนั้นคัดปลาที่มีขนาดตัว
และความเข้มสีใกล้เคียงกัน และปล่อยเลี้ยงในตู้ทดลอง 
21 ตู้  ตู้ละ 3 ตัว โดยใช้แผ่นกันในตู้แบ่งเป็นตู้ละ 3 
ช่อง ๆ ละ 1 ตัว เพื่อป้องกันการต่อสู้ โดยศึกษาผลของ
การใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าจ้านวน 9 ตู้ แอสตาแซนทิน
จ้านวน 9 ตู้ และชุดควบคุม 3 ตู้ ทั้ง 21 ตู้ มีการสุ่ม
ตลอด โดยใช้ชุดควบคุมร่วมกัน
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2.2  การเตรียมอาหารทดลอง
เตรียมอาหารทดลองโดยชั่ งวัตถุดิบตาม

ปริมาณส่วนประกอบที่จะน้ามาใช้เป็นส่วนผสมของ
อาหารทดลอง 7 สูตร ก้าหนดให้อาหารทดลองทุกสูตรมี
โปรตีนประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ อาหารชุดที่ผสม
สาหร่ายสไปรูลิน่ามีการเตรียมดังนี้

อาหารที่ ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่ า 100 กรัม/
อ า ห า ร  1  ก ิโ ล ก ร ัม  ใ ช ้ส า ห ร ่า ย ส ไ ป ร ูล ิน ่า
ผง 100 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 

อาหารที่ ผ สมสาหร่ า ย ส ไป รูลิน่ า  200 
กรัม /อาหาร 1 กิโลกรัม ใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าผง 200 
กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม

อาหา รที ่ผ สมสาหร ่า ย ส ไป ร ูล ิน ่า  300 
กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าผง 
300 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม

โดยน้าสาหร่ายสไปรูลิน่าของแต่ละสูตรผสม
กับวัตถุดิบต่าง ๆ จากที่ค้านวณได้ของอาหาร  แต่ละ
สูตรที่เตรียมไว้ให้เข้ากัน แล้วเติมน้้าลงไปประมาณ 30 
เปอร์เซ็นต์ จากนั้นน้าไปอัดเม็ด และน้าอาหารไปผึ่งลม
ให้แห้ง

อ า ห า ร ช ุด ที ่ผ ส ม แ อ ส ต า แ ซ น ท ิน ใ ช้
แอสตาแซนทินที่อยู่ในรูปของคลอโรฟิลล์ พิง ค์ มี
ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น  อาหารชุดที่
ผสมแอสตาแซนทินมีปริมาณการใช้ดังนี้

อาหารที่มีความเข้มข้นของแอสตาแซนทิน 50 

มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิ โลกรัม ใช้คลอโรฟิล พิ ง ค์
ในปริมาณ 0.5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 

อาหารที่มีความเข้มข้นของแอสตาแซนทิน
100 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ใช้คลอโรฟิล พิงค์
ในปริมาณ 1.0 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 

อาหารที่มีความเข้มข้นของแอสตาแซนทิน
150 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ใช้คลอโรฟิล พิงค์
ในปริมาณ 1.5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 

น้าแอสตาแซนทินผสมกับน้้ามันของแต่ละสูตร 
และน้ามาผสมกับวัตถุดิบต่าง ๆ จากที่ค้านวณได้ของ
อาหารแต่ละสูตรที่เตรียมไว้ให้เข้ากัน แล้วเติมน้้าลงไป
ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นน้าไปอัดเม็ด และน้า
อาหารไปผึ่งลมให้แห้ง

สุ่มอาหารแต่ละสูตรเพื่อวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์
โปรตีน ไขมัน ความชื้น  เถ้า  และเยื่ อ ใย โดยวิ ธี 
proximate analysis ตามวิธี AOAC (2012) และสุ่ม
อาหารส่วนหนึ่ง เพื่อวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์รวม
ในอาหาร โดยดัดแปลงตามวิธีของ Britton et al. 
(1995) โดยน้าตัวอย่างมาละลายด้วย ethyl acetate 
วัดที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร ค้านวณปริมาณ
แคโรทีนอยด์รวม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง
เ ท่ า กั บ 2500 ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง Spectrophotometer 
อาหารเม็ดทดลองที่เหลือเก็บใส่ถุงพลาสติกปิดผนึกแล้ว
แช่ตู้ เย็นอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส เพื่อ
น้ามาใช้ทดลองต่อไป

ส่วนประกอบ
(กรัม/อำหำร 100 กรัม)

ชุดกำรทดลอง
ชุด

ควบคุม
SP 10% SP 20% SP 30%

AS 
0.05%

AS 
0.10%

AS 
0.15%

ปลำป่น (โปรตีน 60%) 35 24 13 2 35 35 35
สไปรูลิน่ำผง 0 10 20 30 0 0 0
โปรตีนถั่วเหลืองเข้มข้น 15 15 15 15 15 15 15
(โปรตีน 50%)
โปรตีนถั่วเหลืองสกัด 5 5 5 5 5 5 5
(โปรตีน 80%)

ตำรำงท่ี 1 ส่วนประกอบและคุณค่าทางเคมีของอาหารทดลอง
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ส่วนประกอบ
(กรัม/อำหำร 100 กรัม)

ชุดกำรทดลอง

ชุดควบคุม SP 10% SP 20% SP 30%
AS 

0.05%
AS 

0.10%
AS 

0.15%
แป้งมันส ำปะหลัง 10.3 11.3 12.3 13.3 10.3 10.3 10.3
Wheat gluten 8 8 8 8 8 8 8
แป้งสำลี 20 20 20 20 20 20 20
น  ำมันปลำ 1 1 1 1 1 1 1
น  ำมันถั่วเหลือง 2 2 2 2 2 2 2
โคลีน 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
วิตำมินซี 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
ไดแคลเซียมฟอสเฟต 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
สำรเหนียว 1 1 1 1 1 1 1
Polymethyl carbamide 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
แอสตำแซนทิน 0 0 0 0 0.05 0.1 0.15
วิตำมินรวม 1 1 1 1 1 1 1
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.05 100.10 100.15
ผลวิเครำะห์ทำงเคมี 
(%น  ำหนักแห้ง)

โปรตีน 49.69 49.39 49.33 48.95 49.49 50.32 50.26
ไขมัน 6.03 5.76 4.62 4.51 6.15 6.42 6.66
ควำมชื น 9.91 11.00 10.82 11.32 9.57 11.24 11.82
เถ้ำ 10.19 8.76 8.15 6.99 9.84 9.91 9.87
เยื่อใย 1.27 1.37 1.70 2.23 1.17 1.35 1.35

แคโรทีนอยด์รวม 132.03 442.47 808.04 1,195.27 176.18 223.99 262.14
(มิลลิกรัม/อำหำร 1 
กิโลกรัม)

2.3  การด้าเนินการทดลอง
หลังจากคัดปลาหมอสีครอสบรีดใส่ตู้ทดลอง 

ท้าการเลี้ย ง ให้อาหารทดลอง เป็นระยะ เวลา  8 
สัป ด า ห์  วัด ค ว า ม เ ข้ม ข อ ง สีผ ิว เ ริ ่ม ต ้น ท ดล อ ง
พร้อมชั่ง น้้าหนักปลาทุกตัว  จากนั ้นท้าการวัดสี
แ ล ะ ชั ่ง น้้ า ห น ัก ท ุก  2 สัปดาห์ ให้อาหารทดลอง 3
เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนัก/วัน แบ่งให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เวลา 
08.30 - 09.00 น. และ 16.00 - 16.30 น. บันทึกปริมาณอาหาร

ที่กิน อัตราการรอดตาย หลังจากเลี้ยงครบ 8 สัปดาห์ 
ท้าการเลี้ยงปลาหมอสีครอสบรีดต่อเป็นระยะเวลา 4 
สัป ด า ห์  โ ด ย ทุก ช ุด ก า ร ท ด ล อ ง ใ ห้อ า ห า ร ช ุด
ควบคุมที่ ไ ม่มีการผสมสาหร่าย  ส ไปรูลิน่าและ
แอสตาแซนทินวัดความ เข้มสีปลาทุกตัว  ทุก  2 
สัปดาห์ เพื่อศึกษาการคงอยู่ของสี และชั่ งน้้าหนัก
ปลารวมเพื่อค้านวณการให้อาหารทุก 2 สัปดาห์

ตำรำงท่ี 1 (ต่อ)
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3.1  การวัดความเข้มของสี 
ศึกษาค่าความเข้มของสีก่อนการทดลองและทุก 

2 สัปดาห์ จนกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง  โดยอ่านค่าในระบบ
แบบ CIE L*a*b* ( L คือค่าความสว่างมีค่าระหว่าง 0 ถึง 100, 
a คือ ค่าสีเขียวถึง   สีแดงมีค่าระหว่าง -50 ถึง 50 และ b คือ 
ค่าสีน้้าเงินถึงสีเหลืองมีค่าระหว่าง -50 ถึง 100) โดยใช้
เครื่องมือวัดสี รุ่น Konica Minolta CR - 10 (Skrede and 
Storebakken, 1987)

3.2  ศึกษาการเจริญเติบโต โดยค้านวณหาค่า
ดังต่อไปนี้

บันทึกปริมาณอาหารที่ให้กินในแต่ละวัน 
ชั่งน้้าหนักปลารวม นับจ้านวนปลา และค้านวณค่าการ
เจริญเติบโต 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ ง เป็นระยะเวลา 
8 สัปดาห์

1) น้้าหนัก (กรัม/ตัว)
2) น้้าหนักที่เพิ่มขึ้นต่อวัน (daily weight gain, 

DWG; กรัม/ตัว/วัน)
3 ) ปริมาณอาหารที่กิน (total feed intake, 

TFI; กรัม/ตัว)
4) อัตราแลกเนื้อ (feed conversion ratio; FCR)
5) อัตราการรอดตาย (survival rate; เปอร์เซ็นต์)
น้าข้อมูลจากแต่ละชุดการทดลองมาเปรียบเทียบ

ความแตกต่างโดยวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนโดยใช้
ANOVA ตามแผนการทดลองแบบ CRD และเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยด้วย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

ต้าแหน่ง
วัดสี

ภำพที่ 1  ต้าแหน่งการวัดสีบนผิวล้าตัวปลาหมอสีครอสบรีด

3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล



ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562
Volume 2 Number 4 October - December 2019

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส ์19

ค่ำ
คว

ำม
สว

่ำง
เฉ

ลี่ย
 (a

* 
va

lu
e)

ระยะเวลาทดลอง (สัปดาห์)

ภำพที่ 2  ค่าความสว่างเฉลี่ย (L* value) ของผิวปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับสาหร่าย      
สไปรูลิน่าต่างกัน

ค่ำควำมเข้มสีแดงเฉลี่ย (a* value) ดังภำพที่ 3 และตำรำงที่ 2

ภำพที่ 3  ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ย (a* value) ของผิวปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับ
สาหร่ายสไปรูลิน่าต่างกัน

ค่ำควำมเข้มสีเหลืองเฉลี่ย (b* value) ดังภำพที่ 4 และตำรำงที่ 2 

ค่ำ
คว

ำม
สว

่ำง
เฉ

ลี่ย
 (a

* 
va

lu
e)

ระยะเวลาทดลอง (สัปดาห์)

ภำพที่ 4  ค่าความเข้มสีเหลืองเฉลี่ย (b* value) ของผิวปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มี
ระดับสาหร่ายสไปรูลิน่าต่างกัน

ผลกำรทดลอง

1.  ผลของสำหร่ำยสไปรูลิน่ำต่อสี กำรเจริญเติบโตและอัตรำกำรรอดตำยของปลำหมอสีครอสบรีด

1.1  ผลของการใช้สาหร่ายสไปรูลินา่ต่อความเข้มสีผิวของปลาหมอสีครอสบรีด

ค่ำควำมเข้มสีแดงเฉลี่ย (L* value) ดังภำพที่ 2 และตำรำงที่ 2

ระยะเวลาทดลอง (สัปดาห์)
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ตำรำงท่ี 2 ค่าความเข้มเฉลี่ย (Means ± SD) ของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารทดลองโดยมี
ระดับสาหร่ายสไปรูลิน่าต่างกัน

ช่วงกำรทดลอง สัปดำห์ ชุดกำรทดลอง
ค่ำควำมเข้มสี

L a b

กินอำหำรทดลอง

0 ชุดควบคุม 71.85±2.62a 1.87±0.22a 18.90±0.90a

SP 10% 72.03±0.35a 1.88±0.16a 19.80±2.20a

SP 20% 71.73±0.88a 1.77±0.22a 18.65±0.05a

SP 30% 71.60±0.85a 1.96±0.15a 19.90±1.00a

2 ชุดควบคุม 60.09±4.67a 3.70±1.09a 15.69±2.01a

SP 10% 62.64±2.87a 5.49±0.31b 18.88±0.77a

SP 20% 58.29±3.13a 6.31±1.07b 18.44±3.09a

SP 30% 59.05±2.24a 7.16±1.08b 17.97±1.88a

4 ชุดควบคุม 61.46±2.18b 2.47±0.16a 16.11±1.59a

SP 10% 59.51±2.16ab 4.63±0.10b 17.04±2.33a

SP 20% 57.75±2.55ab 4.98±0.22b 18.26±1.64a

SP 30% 55.82±1.54a 6.31±0.87c 18.39±1.19a

6 ชุดควบคุม 57.47±1.93b 1.01±0.55a 12.55±2.14a

SP 10% 55.45±1.60b 7.29±0.56b 14.53±1.02a

SP 20% 54.51±0.44ab 6.44±0.71b 14.53±1.02a

SP 30% 52.07±2.24a 7.41±1.12b 15.37±1.53a

8 ชุดควบคุม 53.32±2.33b 1.32±0.30a 9.76±1.13a

SP 10% 51.42±1.73ab 7.47±0.77b 13.73±1.67b

SP 20% 49.80±1.01a 7.13±1.08b 14.74±1.62b

SP 30% 50.11±1.52ab 7.52±0.83b 16.09±1.36b

กินอำหำรชุดควบคุม

10 ชุดควบคุม 51.27±3.09b 1.37±0.40a 8.55±1.03a

SP 10% 46.75±1.80a 5.90±0.24b 11.09±0.47b

SP 20% 46.86±0.91a 5.70±0.59b 11.72±1.07b

SP 30% 46.66±0.76a 6.68±0.88b 12.87±1.41b

12 ชุดควบคุม 48.93±2.19a 1.34±0.31a 5.63±0.60a

SP 10% 47.77±1.39a 5.63±0.17b 10.45±1.14b

SP 20% 45.73±1.28a 5.61±0.15b 10.61±0.99b

SP 30% 46.99±2.09a 6.17±0.64b 11.00±0.50b

หมำยเหตุ  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส้าคัญทางสถิติ 
(p<0.05)
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1.2  ผลของการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอสีครอสบรีด
1.2.1 น้้าหนักเฉลี่ย (กรัม/ตัว) ดังภาพที่ 5 และตารางที่ 3

น  ำ
หน

ักเ
ฉล

ี่ย 
(ก

รัม
/ต

ัว)

ระยะเวลาทดลอง (สัปดาห์)

ภำพที่ 5  น้้าหนักเฉลี่ยของปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับสาหร่ายสไปรูลิน่าต่างกัน
1.2.2  น้้าหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อวัน (daily weight gain, DWG; กรัม/ตัว/วัน)

ดังภาพที่ 6 และตารางที่ 3 

น  ำ
หน

ักท
ี่เพ

ิ่มข
ึ นเ

ฉล
ี่ยต

่อว
ัน 

(ก
รัม

/ต
ัว/

วัน
)

ระยะเวลาทดลอง (สัปดาห์)

ภำพที่ 6 น้้าหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อวันของปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับสาหร่ายสไปรูลิน่าต่างกัน

1.2.3  ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย (total  feed  intake,  TFI;  กรัม/ตัว) ดังภาพที่ 7 และตารางที่ 3

ปร
ิมำ

ณ
อำ

หำ
รท

ี่กิน
เฉ

ลี่ย
 (ก

รัม
/ต

ัว)

ระยะเวลาทดลอง (สัปดาห์)

ภำพที่ 7 ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยของปลาหมอสคีรอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับสาหร่ายสไปรูลิน่าต่างกัน
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ระยะเวลำทดลอง (สัปดำห์)

1.2.4  อัตราแลกเนื้อเฉลี่ย (feed conversion ratio, FCR) ดังภาพที่ 8 และตารางที่ 3
อัต

รำ
แล

กเ
นื อ

เฉ
ลี่ย

ภำพที่ 8 อัตราแลกเนื้อเฉลี่ยของปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับสาหร่ายสไปรูลิน่าต่างกัน

1.2.5  อัตราการรอดตาย (survival rate; เปอร์เซ็นต์)
ปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารทดลองทั้ง 4 ชุดการทดลอง ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ 

พบว่ามีอัตราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 3)

ตำรำงที่ 3 ค่าเฉลี่ย (Means ± SD) น้้าหนัก น้้าหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อวัน ปริมาณอาหารที่กิน อัตราแลกเนื้อ และ
อัตราการรอดตายของปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารทดลองโดยมีระดับสาหร่ายสไปรูลิน่าต่างกัน 
เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์

รำยกำร สัปดำห์
ชุดกำรทดลอง

ชุดควบคุม SP 10% SP 20% SP 30%

น  ำหนัก (กรัม/ตัว)

0 2.25±0.16a 2.28±0.05a 2.27±0.13a 2.27±0.03a

2 3.06±0.24a 3.08±0.24a 2.96±0.33a 2.80±0.07a

4 4.29±0.55a 4.79±0.72a 4.08±0.43a 3.76±0.28a

6 6.48±0.93bc 7.23±0.75c 5.25±0.40ab 4.91±0.47a

8 9.30±0.22b 11.26±1.03c 7.54±0.82a 6.67±0.92a

น  ำหนักที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อ
วัน(กรัม/ตัว/วัน)

2 0.06±0.01a 0.06±0.01a 0.05±0.01a 0.04±0.01a

4 0.07±0.02ab 0.09±0.03b 0.07±0.01ab 0.05±0.01a

6 0.11±0.02b 0.12±0.02b 0.07±0.01a 0.07±0.01a

8 0.12±0.01b 0.16±0.02c 0.09±0.02a 0.08±0.02a

ปริมำณอำหำรที่กิน
(กรัม/ตัว)

2 0.95±0.07a 0.96±0.02a 0.96±0.06a 0.96±0.01a

4 3.54±0.24a 3.57±0.26a 3.51±0.43a 3.30±0.05a

6 8.34±0.85ab 8.94±1.06b 7.18±0.66ab 6.62±0.65a

8 15.34±1.42b 15.02±2.28b 12.82±1.33ab 11.06±1.15a
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ตำรำงที่ 3 (ต่อ)

รำยกำร สัปดำห์
ชุดกำรทดลอง

ชุดควบคุม SP 10% SP 20% SP 30%

อัตรำแลกเนื อ

2 1.19±0.15a 1.26±0.21a 1.46±0.07a 1.85±0.16b

4 1.76±0.22ab 1.48±0.16a 1.96±0.12bc 2.25±0.20c

6 2.00±0.23a 1.81±0.07a 2.41±0.05b 2.54±0.22b

8 2.18±0.28b 1.67±0.08a 2.45±0.10b 2.55±0.24b

อัตรำกำรรอดตำย (%) 0 - 8 100a 100a 100a 100a

หมำยเหตุ  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)

2.  ผลของแอสตำแซนทินต่อสี กำรเจริญเติบโตและอัตรำกำรรอดตำยของปลำหมอสีครอสบรีด
2.1  ผลของการใช้แอสตาแซนทินต่อความเข้มสีผิวของปลาหมอสคีรอสบรีด

2.1.1 ค่าความสว่างเฉลี่ย (L* value) ดังภาพที่ 9 และตารางที่ 4

ระยะเวลำทดลอง (สัปดำห์)

ค่ำ
คว

ำม
สว

่ำง
เฉ

ลี่ย
 (L

* 
va

lu
e)

ภำพที่ 9 ค่าความสว่างเฉลี่ย (L* value) ของผิวปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับแอสตาแซนทินต่างกัน

2.1.2 ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ย (a* value) ดังภาพที่ 10 และตารางที่ 4

ค่ำ
คว

ำม
เข

้มส
ีแด

งเฉ
ลีย่

(a
*

va
lu

e)

ระยะเวลำทดลอง (สัปดำห์)

ภำพที่ 10 ค่าความเข้มสีแดงเฉลี่ย (a* value) ของผิวปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับแอสตาแซนทินต่างกัน
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2.1.3 ค่าความเข้มสีเหลืองเฉลี่ย (b* value) ดังภาพที่ 11 และตารางที่ 4
ค่ำ

คว
ำม

เข
้มส

ีเห
ลือ

งเฉ
ลี่ย

 (b
* 

va
lu

e)

ระยะเวลำทดลอง (สัปดำห์)

ภำพที่ 11 ค่าความเข้มสีเหลืองเฉลี่ย (b* value) ของผิวปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับแอสตาแซนทินต่างกัน

ตำรำงที่ 4  ค่าความเข้มเฉลี่ย (Means ± SD) ของสีผิวปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารทดลองโดยมีระดับ      
แอสตาแซนทินต่างกัน

ช่วงกำรทดลอง สัปดำห์ ชุดกำรทดลอง
ค่ำควำมเข้มสี

L a b

กินอำหำรทดลอง

0 ชุดควบคุม 71.85±2.62a 1.87±0.22a 18.90±0.90a

AS 0.05% 71.53±0.35a 1.74±0.12a 19.04±1.80a

AS 0.10% 72.03±0.88a 1.75±0.20a 18.80±0.09a

AS 0.15% 71.78±0.85a 1.80±0.13a 19.80±1.10a

2 ชุดควบคุม 60.09±1.73b 3.70±1.09a 15.69±2.01b

AS 0.05% 60.27±1.74b 6.93±0.48b 15.90±1.94b

AS 0.10% 58.83±0.86ab 10.43±0.83c 16.00±0.22b

AS 0.15% 56.59±0.38a 9.39±1.37c 12.24±1.52a

4 ชุดควบคุม 61.79±1.61b 2.47±0.16a 16.11±1.59a

AS 0.05% 61.74±3.07b 9.66±1.94b 16.35±1.18a

AS 0.10% 57.46±2.51ab 12.44±0.77c 13.47±2.00a

AS 0.15% 54.50±2.15a 13.37±1.58c 14.34±1.57a

6 ชุดควบคุม 57.80±2.44b 1.01±0.55a 12.55±2.14a

AS 0.05% 53.87±2.66ab 13.34±1.82b 13.64±1.42a

AS 0.10% 50.02±2.45a 16.15±1.95bc 12.29±1.65a

AS 0.15% 49.93±2.65a 16.59±1.60c 10.34±1.66a

8 ชุดควบคุม 53.32±2.33c 1.32±0.30a 9.76±1.13a

AS 0.05% 47.40±1.03b 13.65±2.74b 12.82±2.24b

AS 0.10% 44.42±2.36ab 15.58±1.64bc 11.33±1.11ab

AS 0.15% 43.35±0.72a 17.14±0.42c 9.43±1.02a
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ช่วงกำรทดลอง สัปดำห์ ชุดกำรทดลอง
ค่ำควำมเข้มสี

L a b

กินอำหำรชุดควบคุม

10 ชุดควบคุม 51.27±3.09c 1.37±0.40a 8.55±1.03a

AS 0.05% 46.33±1.27b 11.07±1.20b 10.35±1.51a

AS 0.10% 42.77±2.19ab 13.59±2.33b 8.06±1.51a

AS 0.15% 42.10±1.40a 13.06±1.64b 7.48±1.89a

12 ชุดควบคุม 48.93±2.19b 1.34±0.31a 5.63±0.60a

AS 0.05% 47.32±2.51ab 9.60±0.28b 10.67±1.64b

AS 0.10% 45.66±2.60ab 12.57±2.19c 9.91±1.36b

AS 0.15% 43.94±1.32a 12.81±1.81c 7.05±0.97a

หมำยเหตุ  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)

2.2  ผลของการใช้แอสตาแซนทินต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอสีครอสบรีด
2.2.1   น้้าหนักเฉลี่ย (กรัม/ตัว) ดังภาพที่ 12 และตารางที่ 5

น  ำ
หน

ักเ
ฉล

ี่ย 
(ก

รัม
/ต

ัว)

ระยะเวลำทดลอง (สัปดำห์)

ภำพที่ 12  น้้าหนักเฉลี่ยของปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับแอสตาแซนทินต่างกัน

2.2.2 น้้าหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อวัน (daily weight gain, DWG; กรัม/ตัว/วัน)
ดังภาพที่ 13 และตารางที่ 5

น  ำ
หน

ักท
ี่เพ

ิ่มข
ึ นเ

ฉล
ี่ยต

่อว
ัน 

(ก
รัม

/ต
ัว/

วัน
)

ระยะเวลำทดลอง (สัปดำห์)

ภำพที่ 13  น้้าหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อวันของปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับแอสตาแซนทินต่างกัน

ตำรำงที่ 4 (ต่อ)



ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562
Volume 2 Number 4 October - December 2019

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส ์26

ระยะเวลำทดลอง (สัปดำห์)

ปร
ิมำ

ณ
อำ

หำ
รท

ี่กิน
เฉ

ลี่ย
 (ก

รัม
/ต

ัว)

2.2.3 ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย (total  feed  intake,  TFI;  กรัม/ตัว) ดังภาพที่ 14 และตารางที่ 5

ภำพที่ 14  ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยของปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับแอสตาแซนทินต่างกัน

2.2.4 อัตราแลกเนื้อเฉลี่ย (feed conversion ratio, FCR) ดังภาพที่ 15 และตารางที่ 5

อัต
รำ

แล
กเ

นื อ
เฉ

ลี่ย

ระยะเวลำทดลอง (สัปดำห์)

ภำพที่ 15  อัตราแลกเนื้อเฉลี่ยของปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีระดับแอสตาแซนทินต่างกัน

2.2.5  อัตราการรอดตาย (survival rate; เปอร์เซ็นต์ปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหาร
ทดลองทั้ง 4 ชุดการทดลอง ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่ามีอัตราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 5)

ตำรำงที่ 5 ค่าเฉลี่ย (Means ± SD) น้้าหนัก น้้าหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อวัน ปริมาณอาหารที่กิน อัตราแลกเนื้อ 
และอัตราการรอดตายของปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารทดลองโดยมีระดับแอสตาแซนทิน
ต่างกัน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์

รำยกำร สัปดำห์
ชุดกำรทดลอง

ชุดควบคุม AS 0.05% AS 0.10% AS 0.15%

น  ำหนัก (กรัม/ตัว)

0 2.25±0.16a 2.22±0.16a 2.22±0.05a 2.31±0.06a

2 3.06±0.24a 2.88±0.35a 3.08±0.05a 3.05±0.25a

4 4.29±0.55a 5.03±0.54a 5.16±0.33a 5.02±0.28a

6 6.48±0.93a 7.42±0.46a 7.53±0.69a 7.29±0.41a

8 9.30±0.22a 12.03±0.83b 12.20±0.77b 11.91±0.32b
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รำยกำร สัปดำห์
ชุดกำรทดลอง

ชุดควบคุม AS 0.05% AS 0.10% AS 0.15%

น  ำหนักที่เพ่ิมขึ นเฉลี่ยต่อ
วัน(กรัม/ตัว/วัน)

2 0.06±0.01a 0.05±0.01a 0.06±0.00a 0.05±0.02a

4 0.07±0.02a 0.10±0.02b 0.10±0.02b 0.10±0.01b

6 0.11±0.01a 0.13±0.01ab 0.13±0.02b 0.12±0.01ab

8 0.12±0.01a 0.17±0.02b 0.18±0.01b 0.17±0.01b

ปริมำณอำหำรที่กิน
(กรัม/ตัว)

2 0.95±0.07a 0.94±0.06a 0.93±0.02a 0.97±0.02a

4 3.54±0.24a 3.35±0.36a 3.59±0.10a 3.53±0.23a

6 8.34±0.85a 8.98±0.88a 9.36±0.43a 9.16±0.51a

8 15.34±1.42a 15.01±2.18a 15.38±0.99a 15.30±0.62a

อัตรำแลกเนื อ

2 1.19±0.15a 1.48±0.13b 1.09±0.03a 1.42±0.14b

4 1.76±0.22b 1.21±0.19a 1.23±0.14a 1.31±0.10a

6 2.00±0.23b 1.74±0.24a 1.78±0.18a 1.84±0.05a

8 2.18±0.28b 1.53±0.25a 1.54±0.04a 1.59±0.05a

อัตรำกำรรอดตำย (%) 0 - 8 100a 100a 100a 100a

หมำยเหตุ  ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตา่งกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)

วิจำรณ์ผล

จากผลการทดลองเลี้ยงปลาหมอสีครอสบรีด
ด้วยอาหารเม็ดที่มีระดับของสาหร่ายสไปรูลิน่าและ
แอสตาแซนทินต่างกัน พบว่า สาหร่ายสไปรูลิน่าและ
แอสตาแซนทินในอาหารมีผลต่อค่าความเข้มของสีและ
การเจริญเติบโตของปลาหมอสีครอสบรีด 

สัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 ปลาหมอสีครอสบรีด
ที่ได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของสาหร่ายไปรูลิน่าระดับ 
10, 20 และ 30 กรัม/อาหาร 100 กรัม ให้ค่าความเข้มสี

แดงมากขึ้ นตามระดับที่ ผสมในอาหาร และตาม
ระยะเวลาที่ปลาได้รับ แสดงให้เห็นว่าปลามีการสะสม
สารสีที่มากขึ้นตามระดับปริมาณสาหร่ายสไปรูลิน่าที่
ผสมในอาหารและตามระยะเวลาที่ ได้รับ แต่ทั้งใน
สัปดาห์ที่ 6 และ 8 ปลาที่ได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของ
สาหร่ายสไปรูลิน่าระดับ 20 และ 30/อาหาร 100 กรัม 
ให้ค่าความเข้มสีแดงไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
อาจเป็นไปได้ที่ปลามีข้อจ้ากัดในการย่อย การดูดซึมและ

ตำรำงที่ 5 (ต่อ)
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การสะสมแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายสไปรูลิน่าที่
มีอยู่ในอาหาร และให้ผลสอดคล้องกับค่าการเจริญเติบโต
ของปลาที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า ที่มีค่าไม่
แตกต่างกันในช่วงเดียวกัน และเมื่อครบ 8 สัปดาห์ เลี้ยง
ปลาหมอสี ครอสบรีดต่อ ใ ห้อาหารชุดควบคุม เป็น
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าค่าความเข้มสีแดงของปลาที่
เคยได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่ามีค่าลดลง แสดง
ให้เห็นว่าสารสีแดงที่สะสมที่ผิวปลามีการสูญหายไป แต่
ทั้งนี้ค่าความเข้มสีแดงยังมากกว่าชุดควบคุม ค่าความเข้ม
ของสี เหลืองในทุกชุดการทดลองมีค่าลดลงเรื่อย ๆ 
เนื่องจากเริ่มต้นทดลองปลายังมีขนาดเล็ก ยีนที่แสดงออก
ด้านสี ลวดลายยังแสดงออกไม่เต็มที่ และการสร้างเม็ดสี
ต่าง ๆ ยังไม่สมบูรณ์ โดย Anna et al. (2008) รายงาน
ว่า ความสามารถในการสร้างเม็ดสีของปลาแตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับการพัฒนาการของปลาในแต่ระยะ ช่วงอายุ และ
ฤดูกาล ซึ่งจากการทดลอง เมื่อปลามีการเจริญเติบโตและ
ได้รับอาหาร ปลามีการแสดงออกของสีแดงและลวดลายที่
เด่นชัดขึ้น สีเหลืองลดลง โดยสอดคล้องกับค่าความสว่าง 
ที่มีค่าลดลงเช่นกัน แต่ทั้งนี้ ในสัปดาห์ที่ 8 ปลาหมอ
สีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของสาหร่าย
สไปรูลิน่าระดับ 10, 20 และ 30 กรัม/อาหาร 100 กรัม 
มีค่าความเข้มของสีเหลืองมากกว่าปลาที่ได้รับอาหารที่ไม่
มีสาหร่ายสไปรูลิน่าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)
เนื่องจากปลามีการสะสมแคโรทีนอยด์ที่มากขึ้น สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Teimouri et al. (2013a) ในการใช้
อาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าในปลาเรนโบว์เทราต์ที่ระดับ 
0, 2.5, 5 และ 7.5 กรัม/อาหาร 100 กรัม เป็นระยะเวลา 
10 สัปดาห์ พบว่าค่าความเข้มสีเหลืองที่ผิวหนังและเนื้อ
ปลามีค่ามากข้ึนตามระดับปริมาณของสาหร่ายสไปรูลิน่าที่
ผสมในอาหาร 

ค่าความสว่างของปลาหมอสีครอสบรีดในชุด
การทดลองสาหร่ายสไปรูลิน่า ค่าความสว่างผิวปลามีค่า
ลดลงเรื่อย ๆ ตามระยะเวลา เมื่อปลาอายุมากขึ้นความ
คมชัดของสีและลวดลายของปลามีมากขึ้น จึงท้าให้ปลามี
ค่าความสว่างลดลง ทั้งนี้ค่าความสว่างที่ลดลงส่วนหนึ่งเกิด
จากการเพิ่มขึ้นของค่าของเข้มสีแดง จากผลการทดลองใน
สัปดาห์ที่ 4, 6 และ 8 ปลาหมอสีครอสบรีดที่

ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าที่ระดับ 30 กรัม/
อาหาร 100 กรัม มีค่าความสว่างของสีผิวน้อยกว่าปลา
หมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่ไม่ผสมสาหร่าย สไปรูลิน่า 
แสดงให้เห็นว่าเมื่อปลามีค่าความเข้มของสีแดงมากค่า
ความสว่างจะลดลง 

สาหร่ายสไปรูลิน่ามีผลต่อน้้าหนัก ปริมาณ
อาหารที่กินและอัตราแลกเนื้อของปลาหมอสีครอสบรีด 
โดยผลจากการทดลอง พบว่าปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับ
อาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าระดับ 10 กรัม/อาหาร 
100 กรัม มีน้้าหนัก น้้าหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อวันและ
ปริมาณอาหารที่กินมากกว่าปลาหมอสีครอสบรีดในชุด
การทดลองที่ได้รับอาหารที่ไม่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า และ
ที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าระดับ 20 และ 30 
กรัม/อาหาร 100 กรัม ให้ผลเช่นเดียวกับอัตราแลกเนือ้ที่มี
ค่าต่้าที่สุดในปลาที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า
ระดับ 10 กรัม/อาหาร 100 กรัม แสดงให้เห็นว่า ปลาที่
ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าระดับ 10 กรัม/
อาหาร 100 กรัม เป็นระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
มากที่สุด อย่างไรก็ตาม การผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าใน
อาหารที่มากเกินไป อาจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต 
ปริมาณอาหารที่กิน และอัตราแลกเนื้อ โดยอาหารทดลอง
ที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าระดับ 20 และ 30 กรัม/อาหาร 
100 กรัม มีค่าเยื่อใยมากกว่าอาหารทดลองที่ไม่ผสม
สาหร่ายสไปรูลิน่า และที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า 10 กรัม/
อาหาร 100 กรัม โดยค่าเยื่อใยที่สูงอาจมีผลในการดูดซึม
สารอาหารจากสาหร่ายสไปรูลิน่า เนื่องจากปลาหมอสี
ครอสบรีด เป็นปลาที่ กิ นอาหารได้ทั้ ง เนื้ อและพื ช 
(omnivore) ท้าให้มีข้อจ้ากัดและความสามารถในการ
ดูดซึมสารอาหารจากสาหร่ายสไปรูลิน่า นอกจากนั้น การ
ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าในอาหารที่มากเกินไป มีผลท้าให้
รสชาติและกลิ่นของอาหารไม่เป็นที่ยอมรับของปลา
หมอสีครอสบรีด มีผลต่อการกระตุ้นการกิน และการ
ยอมรับอาหาร สอดคล้องกับการศึกษาของ Tawwab
et al. (2008) ในการใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าผสมในอาหาร
ปลานิลในระดับ 0, 1.25, 2.50, 5.0, 7.50 และ 10 กรัม/
อาหาร 1 กิโลกรัม เลี้ยงปลานิลเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ 
ผลการศึกษาพบว่า ปลานิลที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่าย
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สไปรูลิน่าระดับ 5.0 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าการ
เจริญเติบโตดีกว่าปลานิลที่ได้รับอาหารในชุดการทดลอง
อ่ืน ๆ และปริมาณอาหารที่กินมากกว่าชุดการทดลอง
ที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าที่ระดับ 7.50 และ 10 กรัม/
อาหาร 1 กิโลกรัม 

ปลาหมอสีครอสบรีดที่ ได้รับอาหารที่ผสม
แอสตาแซนทิน มีค่าความเข้มสีแดงมากขึ้นตามระดับ
ปริมาณความเข้มข้นของแอสตาแซนทินในอาหาร และค่า
ความเข้มสีแดงเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ปลาได้รับอาหารที่
มีแอสตาแซนทิน แสดงให้เห็นว่าปลาหมอสีครอสบรีด
สามารถน้าแอสตาแซนทินไปใช้ประโยชน์ โดยผ่านการ
ย่อย การดูดซึม และมีการสะสมที่บริเวณผิวของปลา ใน
สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ปลาหมอสีครอสบรีด ที่ได้รับอาหารที่
ผสมแอสตาแซนทินระดับ 100 และ 150 มิลลิกรัม/
อาหาร 1 กิโลกรัม (AS 0.10% และ AS 0.15%) ให้ค่า
ความเข้มสีแดงมากกว่าปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหาร
ไม่ผสมแอสตาแซนทิน และผสมระดับ 50 มิลลิกรัม/
อาหาร 1 กิโลกรัม (AS0.05%) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
แต่ปลาหมอสีครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่ผสมแอสตา
แซนทนิระดับ 100 และ 150 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 
ให้ค่าความเข้มสีแดงไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
แสดงให้เห็นว่าเมื่อปลาได้รับอาหารที่มีแอสตาแซนทินใน
ระดับหนึ่งแล้วขบวนการสร้างเซลล์เม็ดสีของปลาจะคงที่ 
(พ้วน และทิพวรรณ, 2546) และเมื่อปลาได้รับอาหารที่ไม่
ผสมแอสตาแซนทิน ค่าความเข้มสีแดงลดลงเรื่อย ๆ ตาม
ระยะเวลาที่ไม่ได้รับแอสตาแซนทิน โดยแอสตาแซนทินที่
ถูกเก็บสะสมอยู่ในปลาเมื่อไม่ได้รับแอสตาแซนทินเป็น
ระยะเวลาหนึ่งก็ลดลง เพราะปลาไม่สามารถสังเคราะห์
สารสีเองได้ ต้องได้รับจากอาหาร (Yanar et al., 2007) 
แต่ทั้งนี้  ปลาหมอสีครอสบรีดที่หยุดให้อาหารที่ผสม
แอสตาแซนทินเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ค่าความเข้ม
สีแดงในทุกชุดการทดลองที่ เคยได้ รับอาหาร ผสม
แอสตาแซนทินมีค่ามากกว่ากว่าชุดควบคุม แสดงให้เห็นว่า
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ที่ปลาหมอสีครอสบรีดไม่ได้รับ
แอสตาแซนทิน มีการคงอยู่ของแอสตาแซนทินเพียงแต่
ลดน้อยลง Storebakken and No (1992) และ Henmi
et al. (1989) รายงานว่าแคโรทีนอยด์ในเนื้อและผิวหนัง
ลดลงหรือสูญหายไป  เนื่ อ งจากการ ได้ รับอาหาร

ที่ไม่เพียงพอ ขบวนการเมแทบอลิซึมถูกท้าลายและการขับถ่าย 
ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของพิชญา และคณะ 
(2544) โดยทดลองเลี้ยงปลาด้วยอาหารเม็ดผสมแอสตาแซนทิน
ที่ระดับ 50, 100 และ 150 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เมื่อหยุด
เสริมแอสตาแซนทิน พบว่าความเข้มของสีล้าตัวปลาเริ่มลดลงอยู่
ในระดับใกล้เคียงกับค่าเริ่มต้น เมื่อระยะเวลาผ่านไป 22, 42 และ
50 วัน ตามล้าดับ 

ค่าความเข้มสีเหลืองของปลาหมอสีครอสบรีดใน
ทุกชุดการทดลองมีค่าลดลงเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาการ
ทดลอง โดยชุดการทดลองที ่ได้รับอาหารไม่ผสม
แอสตาแซนทินมีค่าความเข้มสีเหลืองลดลงจากค่า
เริ่มต้นทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับค่าความสว่างที่มีค่าลดลง 
ส้าหรับปลาหมอสีครอสบรีดที ่ได้รับอาหารที ่ผสม
แอสตาแซนทินมีค่าความเข้มสีเหลืองลดลงเช่นกัน 
ปลาหมอสีครอสบโดยสัปดาห์ที ่  4 และ 6 ทุกชุดการ
ทดลองมีค่าความเข้มสีเหลืองไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ในสัปดาห์
ที่ 8 รีดที่ได้รับอาหารที่ผสมแอสตาแซนทินระดับ 150 
มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าความเข้มสีเหลือง
น้อยกว่าปลาที่ได้รับอาหารที่ผสมแอสตาแซนทินระดับ 50 
มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เนื่องจากแอสตาแซนทินเป็น
รงควัตถุที่ให้สารสีแดง เมื่อปลาได้รับจึงผ่านขบวนการย่อย 
การดูดซึม การสะสม และแสดงออกให้เห็นเป็นสีแดงบริเวณ
ผิวล้าตัวปลาหมอสี ครอสบสรีด โดยค่าความเข้มสีเหลืองลดลง
ตามระยะเวลาและปริมาณที่ปลาได้รับอาหารที่ผสม
แอสตาแซนทินและสอดคล้องกับค่าความสว่า งที่
ลดลงเช่นกัน และเมื่อปลาได้รับอาหารที่ไม่ผสมแอสตา
แซนทินเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ค่าความเข้มสีเหลืองใน
ทุกชุดการทดลองมีค่าลดลง แต่ทุกชุดการทดลองมีค่าไม่
แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับค่าความเข้มสีแดงใน
ช่วงเวลาเดียวกัน แต่เมื่อปลาหมอครอสบรีดได้รับอาหารที่
ไม ่ผสมแอสตาแซนทิน เป ็นระยะเวลา  4 ส ัปดา ห์ 
พบว่าปลาหมอสีครอสบรีดที่เคยได้รับอาหารที่ผสม
แอสตาแซนท ิน ระด ับ  150  ม ิลล ิก ร ัม /อาหาร  1
กิโลกรัม มีค่าความเข้มสีเหลืองน้อยกว่าปลาที่ได้รับ
อ า ห า ร ที ่ ผ ส ม แ อ ส ต า แ ซ น ทิน ร ะ ดับ  50 และ 100 
มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม แสดงให้เห็นว่าการคงอยู่
ของแอสตาแซนทินซึ่งให้สารสีแดง มีปริมาณมากกว่าชุด
การทดลองอ่ืน ๆ 
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แอสตาแซนทินมีผลต่อน้้าหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย

ต่อวัน และอัตราแลกเนื้อของปลาหมอสีครอสบรีด โดย
ปลาที่ได้รับอาหารที่ผสมแอสตาแซนทินทุกชุดการทดลอง
ให้น้้าหนักที่เพิ่มข้ึนเฉลี่ยต่อวัน และอัตราแลกเนื้อมากกว่า
ชุดควบคุมที่ไม่ผสมแอสตาแซนทินตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 จน
สิ้นสุดการทดลอง โดยแอสตาแซนทินเป็นสารต้านอนุมูล
อิสระ ช่วยให้ปลามีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี  กระตุ้นการ
เจริญเติบโต เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและการผสมพันธุ์ 
( Torrissen, 1990; Meyers, 1994 ) ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
การศึกษาของ Christiansen et al. (1995) พบว่าปลา 
Atlantic salmon ที่ได้รับอาหารที่ผสมแอสตาเซนทิน
ระดับ 60 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 
315 วัน มีการเจริญเติบโตดีกว่าปลาที่ได้รับอาหารที่ไม่
ผสมแอสตาแซนทิน อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าการเสริม
แอสตาแซนทินในอาหารมีผลท้าให้อัตราการเจริญเติบโต
ในสัตว์น้้าไม่แตกต่างกับการไม่เสริมแอสตาแซนทิน เช่น 
ปลาเรนโบว์เทราต์ (Foss et al., 1984) ปลาหมอทะเล 
(ทวี และคณะ, 2550) ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าแอสตาแซนทินมี
ผลต่อการเจริญเติบโตของปลา โดยชนิดปลาและระยะการ
เจริญเติบโตที่แตกต่างกัน ท้าให้ผลของการใช้แอสตา
แซนทินต่างกัน การใช้แอสตาแซนทินจึงต้องมีการศึกษา 
ทดลองในปลาแต่ละชนิดและระยะการเจริญเติบโตของ
ปลาเพื่อให้ได้ผลและเกิดประโยชน์สูงสุด

สาหร่ายสไปรูลิน่ามีผลต่อค่าความเข้มของสีและ
การเจริญเติบโตต่อปลาหมอสีครอสบรีด โดยปลาหมอสี
ครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่าที่ระดับ 
10 กรัม/อาหาร 100 กรัม เหมาะสมในการปรับปรุงสีและ
การเจริญเติบโตมากที่สุด 

แอสตาแซนทินมีผลต่อค่าความเข้มของสีและ
การเจริญเติบโตต่อปลาหมอสีครอสบรีด โดยปลาหมอสี
ครอสบรีดที่ได้รับอาหารที่ผสมแอสตาแซนทินที่ระดับ 100
มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เหมาะสมในการปรับปรุงสี
และการเจริญเติบโตมากที่สุด 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของกลุ่มวิจัย
สัตว์น้้ าสวยงามและพรรณไม้น้้ าทุกท่านที่ ใ ห้ความ
ช่วยเหลือจนงานวิจัยนี้ส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

ขอขอบคุณกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้้า 
ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการวิเคราะห์คุณค่าทางเคมีของ
อาหารปลาทดลอง
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